Col·legi Lestonnac • Barcelona
ORDE DE LA COMPANYIA DE MARIA NS

informacions curs 2019-20
educació infantil – P3
A l’atenció dels pares i mares dels alumnes de la nostra escola

Benvolgudes famílies,

L’escola Lestonnac us vol donar la benvinguda a les famílies que us incorporeu per primera
vegada al centre. A continuació us donem les primeres indicacions per al proper curs per
facilitar-vos el seu inici.
INICI DE CURS
Dijous 12 de setembre a les 9:00 h. (jornada de matí i tarda).
ATENCIÓ: l’extraescolar d’anglès començarà el dilluns 16 de setembre
Entrada d’alumnes: de 08:45 h. a 09:00 h (tot i que durant el mes de setembre s’amplia
fins les 9.15 h) per Pau Claris 133 i els pares haureu de portar el fill o filla directament a l’aula.
MATERIAL: El material és comú i els el donarem els primers dies de classe.
MITJA PENSIÓ: el servei començarà el primer dia de classe.
En cas que desitgeu contractar aquest servei cal adreçar-se a l’administració d’escola.
Les famílies podeu consultar el menú a la pàgina web de l’escola i, a l’inici de cada mes, us
l’entregarem per escrit. Si algun dia el vostre fill/a necessita menjar de règim per motius de
salut, caldrà notificar-ho per escrit al tutor/a corresponent.
UNIFORMES
L’ús de la bata escolar és obligatori (bata de quadres taronges i blancs).
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Amb l’objectiu de col·laborar entre tots en la convivència i bon ambient escolar, pensem que
és imprescindible que els alumnes assisteixin a l’escola amb cura de la seva imatge i vestint
correctament.
Tota la roba d’uniforme es podrà adquirir al col·legi, ja sigui a la recepció o per mitjà de la
pàgina WEB (apartat “serveis: roba esportiva i bates”).

SORTIDES I EXCURSIONS
A les sortides escolars fora l’escola, cal que els nens i les nenes portin un mocador
identificatiu de l’escola que els hi donarem els primers dies de setembre.

VISITES
La concertació de visites amb les mestres es realitzarà directament amb les tutores. Es
realitzaran entrevistes a partir del 30 de setembre.
SERVEI D’ACOLLIDA
Recordem que l’escola disposa d’un servei d’acollida de 07:50 a 09:00 h. del matí i de 17:00 a
18:30 h de la tarda. Per qualsevol informació al respecte cal consultar amb l’administració de
l’escola, on també se us informarà de les diferents modalitats d’ús i pagament.

ATENCIÓ: Aquest servei s’iniciarà a partir de la tarda del dimecres 12 de
setembre.
Aquest dia NO hi haurà servei pel matí.
CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2019-2020
12 de setembre
20 desembre
21 desembre / 7 gener
3 d’abril
4 al 13 d’abril
15 al 19 de juny
19 de juny

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Inici de les classes
Final de les classes del 1r trimestre al MIGDIA
Vacances de Nadal (ambdós inclosos)
Final de les classes del 2n trimestre a la TARDA
Vacances de Setmana Santa (ambdós inclosos)
Jornada intensiva migdia. Servei de menjador
Acaben les classes
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Dies festius:
Per a l’any 2019
24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (La Constitució)

Per a l’any 2020
Els que determina la disposició del
departament d’empresa i ocupació:
➔
➔

1 de maig (Festa del Treball)
1 de juny (2a Pasqua)

Dies festius de lliure disposició (aprovats pel Consell Escolar de l’escola):
Dilluns 4 de novembre (pont de Tots Sants)
Dilluns 24 de febrer (Carnestoltes)
Divendres 29 de maig (2a Pasqua)
PRIMERES REUNIONS AMB MARES/PARES D’ALUMNES
Les reunions d’inici de curs són un moment ben important per explicar els principals
projectes d’escola, objectius del curs i aspectes pedagògics de P3. Per això us convoquem
dimecres 9 d’octubre a les 18:00 h.
ATENCIÓ PERSONALITZADA A TOTS ELS ALUMNES DE P3
El dijous 5 de setembre o el divendres 6 de setembre us convoquem a una trobada
personalitzada amb les mestres per tal de facilitar l’acolliment a l’escola. Al llarg de la primera
quinzena de juliol rebreu un missatge per correu electrònic indicant el dia i l’hora. Us
demanem que respecteu l’horari assignat pel bon funcionament de la jornada.
MATERIAL QUE CAL PORTAR EL DIA D’ACOLLIDA (dijous 5 o divendres 6 de setembre):
• Una bossa de roba que pugui penjar, a dins de la qual ha d’haver-hi un recanvi de roba
complet de la temporada, amb calcetes i/o calçotets i mitjons, tot marcat amb el nom i
cognom, i una bossa de plàstic. La bossa de tela la podeu adquirir a l’escola si ho
necessiteu.
• Un paquet gran de tovalloletes humides.
• Una caixa de 100 mocadors de paper.
• Per l’organització interna de l’aula necessitarem 8 fotografies mida carnet.
• Fotocòpia de la tarja sanitària.
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• Màrfega (només els alumnes que es quedin a dinar). Qui no tingui màrfega, la pot comprar
a l’escola.
• La bata (descordada) marcada amb el seu nom i cognom. Cal marcar-la també amb el
nom a la part superior esquerra. Cada divendres els nens s’emportaran la bata a casa.
• Si el vostre fill/a es queda a dinar, cal que porti un pitet gran plastificat pel darrera, amb
cinta elàstica, per tal que passi fàcilment pel cap. S’ha de marcar amb el nom i cognom. Us
recomanem que en tingueu varis, doncs el retornaran cada dia per rentar.
• Un petit necesser amb raspall o pinta per pentinar-se, marcat amb el nom i cognom.
• Cal que portin un got de plàstic dur que ells coneguin i marcat amb el nom.
ENTRADES I SORTIDES

Hora d’entrada
08:45 h
14:50 h

Lloc
Pau Claris 133
Pau Claris 131

Hora de sortida
12:50 h
16:45 h

Lloc
Pau Claris 131
Pau Claris 131

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
L’anglès començarà el dilluns 16 de setembre i la natació el dilluns 30 de setembre.
Per a aquelles activitats amb places vacants s’obrirà un nou termini d’inscripció per
internet del 2 al 4 de setembre.
A la pàgina web de l’escola: www.lestonnacbcn.org podreu trobar més informació.
També us recordem que si el nombre de les noves sol·licituds superés el de les places
vacants, es realitzaria un sorteig entre elles (només les fetes al setembre).

INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT
• Serà obligatori presentar el carnet d’identificació de l’alumne/a quan el vingueu a buscar
i sempre que vingui una persona que no sigui l’habitual. Aquest carnet us el facilitarem el
dia de la reunió de pares i us acabarem de detallar el seu funcionament.
• Acompanyareu i recollireu els vostres fills a l’aula corresponent del primer pis. Per això, us
preguem que sigueu el més àgils i ràpids possible. Si tots hi col·laborem, en sortirem tots
beneficiats.
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• En finalitzar les classes caldrà que vingueu a buscar el vostre fill o filla a la porta de la classe.
Des d’aquest moment seran de la vostra responsabilitat. Us demanem que no els deixeu
sols per passadissos ni escales. No es podrà fer ús dels patis escolars en aquest moment del
dia. Us demanem que no doneu de berenar els nens als passadissos ni a les escales.
Cal que doneu el berenar fora del recinte de l’escola o al punt de trobada.
• Creiem molt convenient que els nens/es vinguin esmorzats de casa, però també és
important prendre, a l’hora d’esbarjo, un petit complement (un petit entrepà o algunes
galetes). Cal que ho portin dins d’un envàs de plàstic hermètic fàcil d’obrir, marcat amb el
nom i cognom. Així evitem l’ús del paper d’alumini. Fora bo que no portin ni sucs ni
iogurts.
• Us demanem que el vostre fill/a porti sempre roba còmoda que li permeti una autonomia
personal a l’hora d’anar al w.c.
• Cal que cada dia porti una cartera gran sense rodes i amb cremallera, que ell/a
reconegui i sàpiga obrir i tancar amb facilitat, i que li permeti encabir tot allò que necessiti.
És important que li expliqueu el què porta (petit esmorzar, notes per la mestra...) per tal que
a poc a poc, sàpiga explicar allò que porta i se’n responsabilitzi. Recordeu que ha de ser
prou gran per portar-ho tot.
Bon estiu! Fins el proper curs!

Lluís Jordana i Escabrós
Director titular

Barcelona, 4 de juliol de 2019
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